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                                П Р О Т О К О Л  

                                                      

                                                     № 1/ 16.04.2010г. 

 

от учредяване на  Областен съвет за тристранно сътрудничество в област 
Монтана 

         Днес, 16.04.2010 г., от 10,30 часа в заседателната зала на Областна 
администрация Монтана се проведе  среща за учредяване на Областен съвет за 
тристранно сътрудничество в област Монтана  /ОСТС/. 
          

На заседанието присъстваха: 
 
1. Г-жа Димитранка Каменова – заместник областен управител и член на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана от страна на 

Областна администрация Монтана 
2. Г-н Ивайло Алексиев - заместник областен управител и член на Областния 

съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана от страна на Областна 
администрация  Монтана 

3. Димитър Василев Петров –  директор на дирекция „Инспекция по труда” 
Монтана   

4. Стефка Георгиева Александрова – директор РДСП – Монтана 

5. Мария Лазарова –  Регионален съвет на КНСБ – Монтана 

6. инж. Иван Александров– председател на  Синдикален регионален съюз на 
Конфедерация на труда /КТ/  „Подкрепа” – Монтана 

7. Стефка Илиева – Директор на Териториално поделение на НОИ – Монтана 
8. Начко Найденов -  Д „РСЗ”, началник отдел -  Монтана  

9. Светла Узунова – директор ДБТ - Монтана 
10. Георги Цветанов Савчев – директор ДБТ Лом 
11. Михаил Михайлов – ДБТ Берковица, началник отдел 
12. Николет Белчева – директор на Комисия за защита на потребителите – 

Монтана 
13. Д-р Даниела Караилиева – директор РИОКОЗ – Монтана 
14. Жина манчевска – РЦЗ Монтана, гл. счетоводител 

15. Първолета Христова – секретар на БСЧП „Възраждане” – Монтана 
16. Илиян Илиев – председател на Съюз за стопанска инициатива – Монтана 

 
   Срещата откри г-н Ивайло Петров и пожела на присъстващите успех, спорна 

бъдеща работа на Съвета. Г-жа Каменова продължи като отново приветства 
присъстващите  и предложи да се премине към дневния ред, а именно – самото 
учредяване на Областния съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/. Г-жа 
Каменова постави въпроса за това защо не са представени представителите на 

работодателите в официално писмо, на което г-жа Първолета Христова и г-н 
Илиян Илиев отговориха, че имат споразумение и че за първата половин година 
от работата на Областния съвет за тристранно сътрудничество представители от 
страна на работодателите ще бъдат  - БСЧП „Възраждане” – Монтана и Съюз за 

стопанска инициатива – Монтана.  Г-жа Каменова представи постоянните членове 
от страна на областния управител, а именно г-жа Каменова и г-н Ивайло 
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Алексиев, като представи също третата страна, а именно синдикатите с постоянни 

членове – г-жа  Мария Лазарова – председател на  Регионален съвет на КНСБ, 
както и г-н Иван Александров– председател на  Синдикален регионален съюз на 
Конфедерация на труда /КТ/  „Подкрепа” –  Монтана. Г-н Илиян Илиев каза пред 

присъстващите, че е взето решение от работодателите на ротационен принцип 
през 6 месеца да се сменят представителите като вторият мандат те ще бъдат 
представени от Търговско-промишлената палата и от Стопанската камара. Г-жа 
Каменова каза пред присъстващите, че Областният управител ще издаде заповед 

за определяне на председател на ОСТС след провеждане на консултации с трите 
страни и избор измежду постоянните членове.   

Г-жа Каменова допълни, че заседанията на съвета са открити, така че на 
могат да присъстват с право на експертно мнение и други държавни структури, 

както и останалите работодатели, които сега не са членове, след което предложи 
да се прочете правилника, на което присъстващите отговориха, че не е нужно и 
че  всички са запознати с организацията на работата на съвета. Срещата 
продължи с  въпроса за това кой да бъде председател на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество за област Монтана, на което и двете страни – 
работодатели и синдикати отговориха, че нямат нищо против да бъде 
представител от областна администрация Монтана. Г-жа Каменова предложи да 
бъде г-н Ивайло Алексиев. След единодушно гласуване “за” предложението беше 

прието и г-н Алексиев беше избран за председател на ОСТС Монтана. 

 След този избор думата взе г-н Димитър Петров – директор на “Инспекция по 
труда” и попита дали ще бъде възможно преди заседание на ОСТС по електронната 
поща да се уведомяват и останалите териториални държавни структури, както и на 

работодателите, които не са постоянни членове, за да могат те според естеството 
на обсъжданите въпроси да предценят дали да присъстват, на което получи 
отговор, че няма проблем да се изпращат уведомителни електронни писма. След 
което г-н Ивайло Алексиев взе думата и предложи за секретар от Областна 

администрация г-жа Галя Донова – Иванова, с което предложение се съгласиха  и 
останалите членове. Г-жа Каменова обобщи, че за бъдещи заседания на съвета ще 
бъдат канени всички  присъствали досега. Тъй като беше представено на 
вниманието на присъстващите проекта на Закона за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда, присъстващите счетоха за необходимо да се прочетет от   и да се 
коментират измененията и допълненията. Г-н Димитър Петров взе отношение и 
каза, че има някои много важни и изменения – като например коментира 
новосъздадената ал. 2 в чл. 327, според която  когато работникът или служителят 

не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, 
поради смърт или в случай,че не може да бъде намерен, това заявление според 
предложените промени вече може да бъде подадено в инспекцията по труда по 
седалището или адреса на управление на работодателя и добави, че това 

съществено ще облекчи работата на служителите в инспекцията по труда. 

 Бяха изказани мнения от г-жа Илиева и г-н Петров, че промените и в Кодекса 
за социалното осигуряване са доста сериозни, по отношение на натрупаните 
отпуски и кратките срокове за изчистването им. Г-н Найденов от Д РСЗ допълни, че 

това е  един рестриктивен модел и вероятно ще се приеме по-мек и адаптивен 
вариант.  

В резултат от  заседанието, както и във връзка с подадени преди заседанието 

писма, с които по надлежния ред се определиха  поименно постоянните членове в 

ОСТС Монтана се оформи следното решение:     

- Постоянните членове на Областен съвет за тристранно сътрудничество в 

Монтана са:    
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1. Димитранка  Замфирова  Каменова – Зам. областен управител 

2. Ивайло Бориславов Алексиев – Зам. областен управител на област 

Монтана 

3. Първолета  Петрова Христова – секретар на  БСЧП „Възраждане” Монтана 

4.  Илиян Живков Илиев – председател на Съюз за стопанска инициатива 

Монтана 

5.  Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 

6.  инж.  Иван Александров – председател на СРС на КТ ”Подкрепа” Монтана, 

както и секретар на съвета бе определена – Галя Донова - Иванова -  гл. 

експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана 

 

- 3а председател  бе избран  Ивайло Бориславов Алексиев – Зам. областен 

управител на област Монтана. 

 

  С тези уточнения срещата приключи и г-н Алексиев закри заседанието. 

 

 

 

 

Председател на ОСТС: /п/            Постоянни членове: 1. Димитранка Каменова  /п/   

       /Ивайло Алексиев/                                                2. Първолета Христова /п/ 

                                                                                   3. Илиян Илиев /п/ 

                                                                                   4. Мария Лазарова/п/ 

                                                                                    5. инж. Иван Александров /п/ 


